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Mitel MiVoice 6940 IP-telefon

Grundläggande samtalshantering

Komma igång

Ringa ett samtal

Kontakter
Visar en lista
över dina
kontakter

Funktionsknappar
Sex statuskänsliga
funktionsknappar

Programmerbara knappar
Upp till 96 programmerbara
knappar, högst 16 programmerbara
knappar per sida

Tack för samtalet
Avslutar aktiva
samtal och används
för att stänga menyer

och slå

• Tryck på den programmerbara knappen för Linje
och slå numret.

Avsluta ett samtal
Sätt tillbaka luren i hållaren, tryck på funktionsknappen Avsluta samtal eller tryck på

Återuppringning
Visar Samtalshistorik med en
lista över
utgående samtal

Samtalshistorik
Visar en lista
över alla missade,
utgående och
mottagna samtal
liksom Min mobilsamtal och
Missade samtal

knappen

.

Besvara ett samtal
Lyft på luren eller tryck på knappen

för handsfree-användning.

Återuppringning

Röstbrevlåda
Ger åtkomst
till röstbrevlådan
Inställningar
Tillhandahåller
tjänster och
alternativ som
du kan använda
för att anpassa
telefonen

Volym
Justerar volymen
på ringsignalen, luren,
högtalaren och headsetet

• Lyft på luren eller tryck på knappen
numret.

Parkera
Parkerar ett
aktivt samtal
eller återupptar
ett parkerat samtal

Tryck en gång på funktionsknappen Återuppringning eller tryck två gånger på knappen

Ljud av
Stänger av/sätter
på allt utgående
ljud från luren,
headsetet eller
högtalaren

Tryck en gång på knappen
för att visa samtalshistoriken med en lista över
nyligen uppringda nummer. Svep uppåt och nedåt för att bläddra igenom posterna, välj
post och tryck på funktionsknappen Ring upp för att ringa upp det valda numret igen.

för att ringa upp det senast uppringda numret som visas på startskärmen
eller

Ljud av
Tryck på
under ett aktivt samtal för att stänga av mikrofonen i luren, headsetet
eller högtalaren. Tryck på
för att slå på ljudet igen.

LCD-pekskärm
Du navigerar i gränssnittet
med LCD-pekskärmen.
På startskärmen sveper du
åt höger och vänster i området
för programmerbara knappar för
att visa fler sidor.
I program- och inställningsmenyerna
sveper du uppåt och nedåt för
att bläddra i listorna.
För att välja en funktion trycker du
på respektive funktion på skärmen.

Högtalare/headset
Växlar ljudet mellan
högtalaren och headsetet

Parkera och återuppta
1. Om du vill parkera ett aktivt samtal trycker du på knappen

. En parkeringsikon –

– blinkar på knappen för den Linje som används.
2. Återuppta samtalet genom att trycka på knappen
för respektive Linje.

igen eller trycka på knappen

Obs! Mer information om alla tillgängliga funktioner och tillval finns i användarhandboken till Mitel
MiVoice 6940.
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Översikt över användargränssnittet

Program

Startskärm

Kontakter

Startskärmen (standard) visas när telefonen är i viloläge. Startskärmen visar
statusindikatorer, anknytningsnummer, bild, senast uppringda nummer, tid, datum och
listan med programmerbara funktionsknappar.

Kontaktfunktionen fungerar som en personlig telefonbok. Du kan ha en personlig katalog
i Mitel MiVoice 6940 och den har stöd för LDAP-kataloger (företagskataloger) och
MobileLink-funktioner, vilket gör att du kan synkronisera kontakterna i mobilen med
6940-IP-telefonen.

Anknytningsnummer
och bild

Statuskänsliga
funktionsknappar

Datum och tid

Statusindikatorer
Ansluten till
nätverket
Försöker ansluta

Senast uppringda
nummer

Bluetooth aktiverat
Headset anslutet

Fast – tillgänglig

Mobil ansluten

Blinkar – ringer

Vidarekoppla alltid

Kontaktkortsknapp
Antal kontakter
i mappen

Rullningslist

Funktionsknapp
för Ta bort kontakt

Kontaktinformation
(bild, namn och
nummer)

Missade samtal
Stör ej
Flexbordanvändare

Funktionsknapp för
Lägg till ny kontakt

Funktionsknapp
för Ring upp

Meddelande
väntar i
röstbrevlåda

Programmerbara knappar

Samtalsskärm

Använda Kontaktfunktionen för att ringa ett samtal

Under ett aktivt samtal visas en bild på den som ringer upp, namn, nummer och
samtalstid. De sammanhangsberoende funktionsknapparna uppdateras med tillämpliga
funktioner för samtalshantering.
Nummerpresentation
Bild på uppringaren

Funktionsknapp
för Överföring

Sökfält

Frånkopplad

Huvudlinjeknapp

Sidindikator för
programmerbar
knapp
Med punkter visas
antalet ”sidor” för den
programmerbara
knappen och dess
relativa position.

Kontaktmappar

Samtalstimer

Konferenssamtal
Funktionsknapp
för att avsluta
samtal

1. Tryck på

för att öppna Kontaktfunktionen.

2. Tryck på respektive kontaktmapp och bläddra igenom kontakterna genom att svepa
upp och ner i listan
eller
Tryck på sökfältet, skriv in tecknen med skärmens tangentbord och tryck på den blå
Enter-knappen för att använda sökfunktionen.
3. När rätt kontakt markerats trycker du på funktionsknappen Ring upp för att ringa upp
kontaktens standardtelefonnummer
eller
För att ringa upp ett annat nummer till kontakten (till exempel ett mobilnummer) trycker
du på
för att komma till kontaktkortsskärmen och trycker sedan på det
telefonnummer som du vill ringa upp.

Huvudlinjeknapp
Upptagen
Parkerat
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Samtalshistorik

Visuell röstbrevlåda

Samtalshistorikfunktionenen visar en lista över alla missade, utgående och mottagna
samtal, liksom Min mobil-samtal och Missade samtal. Du kan se, radera och ringa upp
från historiken och kopiera poster till Kontaktfunktionen.

Den visuella röstbrevlådan ger åtkomst till röstbrevlådesystemet och visar en uppräkning
av alla, nya och inspelade röstmeddelanden.

Samtalshistorik
filter

-

Rullningslist
Samtalsinfoknapp

Information
om posten
(Bild, namn/
nummer, tid, datum)

Indikator för
samtalstyp
Missat samtal

Alla, nya
och inspelade
röstmeddelanden

Spela upp ett
röstmeddelande
Viktigt
röstmeddelande

Funktionsknappen
Ta bort post

Skicka röstmeddelande till ett
nummer

Mottaget samtal

Kopiera till
Kontakter

Utgående samtal

Funktionsknappen
Ta bort post

Funktionsknapp
för Ring upp

Använda samtalshistorikfunktionen
1. Tryck på knappen

Obs! Funktionen för röstbrevlådan och den visuella röstbrevlådan måste konfigureras av
systemadministratören.

för att komma till samtalshistorikfunktionen.

2. Tryck på respektive kontaktmapp och bläddra igenom posterna genom att svepa upp
och ner i listan Om du vill ha mer information om samtalet trycker du på
när posten
är markerad.
3. Tryck på funktionsknappen Ring upp för att ringa respektive post
eller
Tryck på funktionsknappen Lägg till kontakt för att kopiera posten till
Kontaktfunktionen
eller
Tryck på funktionsknappen Ta bort för att ta bort numret från samtalshistoriken.

Kopiera till
Kontakter

Skicka ett röstmeddelande med e-post

Funktionsknapp
för Ring upp

Aktivera visuell röstbrevlåda
1. Tryck på knappen
inställningar.

(Inställningar) på telefonen för att öppna menyn Statiska

2. Tryck på Röstbrevlåda.
3. Tryck på kryssrutan öppnar brevlådeappen för att markera den.
4. Tryck på Spara.
Obs! Av säkerhetsskäl kan lösenordet endast aktiveras från användarens inloggningsskärm.

Obs! Mer information om funktioner för den visuella röstbrevlådan finns i användarhandboken till Mitel
MiVoice 6940.

Röstbrevlåda
När röstbrevlådefunktionen är aktiverad blinkar Meddelande väntar-indikatorn på Mitel
MiVoice 6940 rött och ikonen

(Röstbrevlåda) visas i statusfältet som indikerar att

det finns meddelanden i röstbrevlådan. Du kommer åt röstbrevlådan genom att trycka på
knappen Röstbrevlåda.
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Avancerad samtalshantering

MobileLink-funktioner

Med Mitel MiVoice 6940 kan du vidarekoppla samtal med funktionsknappen Överföring.

Mitel MiVoice 6940 stöder MobileLink, en funktion som ger en smidig integrering med
mobilen via Bluetooth. MobileLink gör det möjligt att:
• synkronisera mobiltelefonens kontaktlista och samtalshistorik med din 6940 IP-telefon
• besvara ett mobiltelefonsamtal med din 6940 IP-telefon

Vidarekoppla ett samtal
1. Se till att du har ett aktivt samtal som du vill vidarekoppla.
2. Tryck på funktionsknappen Överföring.
Det aktiva samtalet parkeras.
3. Ange mottagarens vidarekopplingsnummer och tryck på Överföring.

Skapa ett konferenssamtal med flera deltagare
1. Se till att du har ett aktivt samtal med en av de som du vill skapa ett konferenssamtal med.
2. Tryck på funktionsknappen Lägg till användare.
Det aktiva samtalet parkeras.
3. Ange numret till den du vill ta med i konferenssamtalet.
4. Vänta på svar, prata med den andra parten och tryck sedan på funktionsknappen
Koppla ihop samtal för att skapa ett trepartssamtal.
5. Upprepa steg 2 till 4 för att lägga till fler användare (högst 7 användare) i konferensen.

Snabbuppringning – konfiguration av programmerbar knapp
Med en knapp för Snabbuppringning kan du ringa upp ett nummer med bara en
knapptryckning. Knapparna för Snabbuppringning kan vara användbara eftersom de kan
programmeras att ringa upp ett internt eller externt nummer direkt eller för att snabbt komma
åt funktioner som använder nummerval. Du kan också vidarekoppla samtal eller skapa
konferenssamtal med knapparna för Snabbuppringning i stället för att ringa manuellt.
Obs! Konfigurering av en programmerbar knapp med ”tryck och håll-metoden” är endast tillgänglig om
den aktiverats av systemadministratören.

Programmera en snabbuppringningsknapp
1. Tryck på och håll ned motsvarande programmerbara knapp (i 0–5 sekunder) tills fältet
Etikettnamn visas.
2. I fältet Etikettnamn anger du en etikett för knappen med skärmens tangentbord.
3. Tryck på fältet Nummer och ange ett nummer med knappsatsen.
4. Om du vill kan du markera kryssrutan Privat för att göra knappen till en privat
snabbuppringningsknapp.
När du trycker på en privat snabbuppringningsknapp betraktas samtalet som privat
och uppringarens nummer visas inte i samtalshistoriken.
5. Tryck på funktionsknappen Spara för att spara informationen på den knapp du har valt.
Obs! Andra funktioner som Telefonlås, Vidarekoppla alltid, Stör ej, Mobillinje och Kontokod kan
programmeras med hjälp av ”tryck och håll-metoden” (om den aktiverats av systemadministratören).
Mer information finns i användarhandboken till Mitel MiVoice 6940.

• flytta aktiva samtal mellan 6940 IP-telefonen och mobiltelefonen.
MobileLink-funktionen stöds endast på iOS och Android för mobiltelefoner.
Obs! MobileLink-funktionerna är endast tillgängliga om administratören har aktiverat dem. Kontakta
administratören om hur du aktiverar MobileLink-funktionen på telefonen.

Parkoppla en mobiltelefon med Bluetooth
1. Tryck först på

och sedan på Bluetooth-ikonen.

2. Dra
-reglaget åt höger för att aktivera Bluetooth-funktionen.
Se till att mobiltelefonen kan upptäckas eftersom IP-telefonen Mitel MiVoice 6940
automatiskt söker efter tillgängliga Bluetooth-enheter.
Obs! Information om hur du gör så att mobiltelefonen kan upptäckas av andra Bluetooth-enheter finns
i mobiltelefonens dokumentation.
3. När mobiltelefonen har upptäckts
trycker du på respektive post i
listan över tillgängliga enheter.
En begäran om Bluetoothparkoppling visas på både IPtelefonen Mitel MiVoice 6940 och
på den mobila enheten.
4. Kontrollera att koden stämmer
överens på båda enheterna och
tryck på Ja på Mitel MiVoice 6940
och bekräfta parkopplingsbegäran
på mobiltelefonen.
Mitel MiVoice 6940 försöker
parkoppla mobiltelefonen och om
det lyckas försöker den att ansluta till den.
Obs! Om det inte går att parkoppla eller ansluta visas ett felmeddelande på skärmen. Tryck på Försök
igen för att försöka att parkoppla eller ansluta igen eller tryck på Avbryt för att avbryta försöket.
5. Tryck på OK för att bekräfta anslutningen.
Den anslutna mobiltelefonen läggs till i listan över Ihopparade enheter och är klar att
användas.
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Synkronisera mobilkontakter
Mitel MiVoice 6940 synkroniserar automatiskt mobilkontakterna med Kontaktfunktionen
vid parkoppling och anslutning.
Så här uppdaterar du mobilkontakter manuellt:
1. Tryck på

Flytta ljudet i ett aktivt mobilsamtal mellan mobiltelefonen och Mitel
MiVoice 6940
Tryck på funktionsknappen Skicka samtal för att flytta ljudet från Mitel MiVoice 6940 till
mobiltelefonen
eller

för att öppna Kontaktfunktionen.

2. Tryck på kontaktmappen Mobil.

Tryck på

3. Tryck på funktionsknappen Uppdatera.
Mitel MiVoice 6940 försöker uppdatera och synkronisera mobilkontakterna.

Synkronisera mobilsamtalshistorik

Obs! Om uppdateringen misslyckas visas ett meddelande på skärmen. Tryck på Försök igen för att
försöka att uppdatera igen eller tryck på Avbryt för att avbryta försöket.

Mobillinje för att flytta ljudet från mobiltelefonen till Mitel MiVoice 6940.

Mitel MiVoice 6940 synkroniserar automatiskt mobilsamtalshistoriken med
samtalshistorikfunktionen vid parkoppling och anslutning. I mappen Min mobil visas din
mobilsamtalshistorik (missade, utgående och mottagna samtal) med ikoner. I mappen
Missade visas endast missade mobilsamtal, utan ikoner.

Besvara ett inkommande mobilsamtal med Mitel MiVoice 6940

Så här uppdaterar du din mobilsamtalshistorik manuellt:

När mobiltelefonen är parkopplad och ansluten till Mitel MiVoice 6940 visas inkommande
samtal på mobiltelefonen även på 6940 IP-telefonen.

1. Tryck på

Obs! En mobillinjeknapp måste konfigureras innan du kan besvara ett inkommande mobilsamtal
med Mitel MiVoice 6940. Mer information finns i användarhandboken till Mitel MiVoice 6940.
Bild på uppringaren

Nummerpresentation

(Samtalshistorik).

2. Tryck på mappen Min mobil eller Missade.
3. Tryck på funktionsknappen Uppdatera.
Mitel MiVoice 6940 försöker uppdatera och synkronisera mobilsamtalshistoriken.
Obs! Om uppdateringen misslyckas visas ett meddelande på skärmen. Tryck på Försök igen för att
försöka att uppdatera igen eller tryck på Avbryt för att avbryta försöket.

Funktionsknapp
för Svara
Funktionsknapp
för Avvisa
Mobillinje

Obs! Information om andra funktioner, t.ex. att visa uppgifter om mobilsamtalshistorik, ringa upp ett
nummer i mobilsamtalshistoriken, lägga till ett nummer i mobilsamtalshistoriken i Kontakter och radera
mobilsamtalshistoriken, finns i användarhandboken till Mitel MiVoice 6940.

Fast – inaktiv
Blinkar – ringer
Upptagen
Blinkar – pågående
samtal på mobil
Parkerat
Ej ansluten

Lyft luren eller tryck på

, den blinkande

Bluetoothlinje-knappen eller

funktionsknappen Svara om du vill använda handsfree.
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